ANSÖKAN ÖM LEDIGHET
Ledighet och frånvaro enligt gymnasieförordningen 12 kap. §2 vid Stiernhööksgymnasiet i Rättvik.

Namn:_____________________________________Klass:_________________________
Jag vill ha ledigt från och med __________________till och med_____________________
Orsak: __________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Vårdnadshavares underskrift:_________________________________________________
Kontakta de lärare vars lektioner du missar.
Du skall ha varje lärares signatur. Se baksidan.

Gymnasieskolans beslut _______________________________________________________________
Handledaren kan bevilja ledigt upp till 3 dagar
☐ Ledighet beviljas

☐ Beviljas ej

Handledarens underskrift:____________________________________________________

Om ledighet längre än 3 dagar
☐ Ledighet tillstyrkes

☐ Tillstyrkes ej

Handledares underskrift:_____________________________________________________
☐ Ledighet beviljas

☐ Beviljas ej

Motivering vid avslag: ______________________________________________________
________________________________________________________________________
Datum: ______________Rektors underskrift ____________________________________

Detta skall jag arbeta in
Vid ledighet har eleven inte rätt till extra hjälp från skolan/inga extra prov eller dyl. som
kompensation för den vid ledighet missade undervisningen.

Kurs

Avråder (x)

Lärarsign

Eftersom gymnasieskolan är uppbyggd av många kurser som läses komprimerat, är det
svårt att bevilja lov under terminstid. Planera in dina ev. tandläkarbesök m.m. under våra
lovdagar eller annan ledig tid.


Ansökan om ledighet från enstaka lektioner under en dag för en lärare: Skriv ansökan och
lämna till berörd lärare minst tre dagar före önskad ledighet. Berörd lärare beviljar eller avslår.



Ansökan om ledighet flera lektioner en dag för flera lärare: Skriv ansökan och tala med
handledaren minst tre dagar före önskad ledighet. Handledaren beviljar eller avslår efter samråd
med berörd lärare.



Ansökan om ledighet mer än en och upp till tre dagar/läsår: Skriv ansökan och tala med
handledaren minst en vecka före önskad ledighet. Handledaren beviljar eller avslår.



Ansökan om ledighet mer än tre dagar: Skriv ansökan och tala med undervisande lärare och
handledaren minst fyra veckor före önskad ledighet.
Handledaren tillstyrker eller avslår. Ansökan lämnas därefter till rektor som beviljar eller avslår.



Ansökan om ledighet för utlandsresor och dyl.: Skriv ansökan och lämna till handledaren i
god tid före resan och besked om bifall eller avslag inväntas innan resan beställs och betalas.
I annat fall kan en sådan ledighet aldrig beviljas.

